
1

Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi

HÄR OCH NU

Informationsblad 3/2015

Österbottens svenska distrikt
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Vi glömmer väl inte Nepal!

Jag kommer ursprungligen från Nepal och har 
bott 11 år i Finland. Den katastrofala jordbäv-
ningen 25.4.2015 berörde djupt hela Finlands 
nepalesiska samfund. Många nepaleser som 
är bosatta i Finland förlorade familjemedlem-
mar eller sitt barndomshem i jordbävningen.

Efter det skedda började Finlands nepalesiska 
samfund tänka ut på vilka sätt vi kunde hjäl-
pa vårt hemland. Jag tog genast kontakt med 
Finlands Röda Kors och fick insamlingsbössor-
na redan dagen efter jordbävningen. Under de 
två följande veckorna deltog över 300 nepale-
ser i insamlingarna runtom i Finland.

Under insamlingen gladde jag mig åt hur väl 
finländarna kunde leva in sig i nepalesernas 
situation och hur hjälpsamma de är. Mentalt 
är det väldigt viktigt för det nepalesiska sam-
fundet att vi har kunnat göra något för vårt 
land och vårt folk, trots att vi bor långt borta i 
Finland.

Jag ber alla Finlands Röda Kors volontärer delta 
i Hungerdagsinsamlingen. Katastroffonden har 
en avgörande roll i att skicka ut hjälp när en 
storolycka likt jordbävningen i Nepal inträffar.

Återuppbyggandet kommer att ta flera år och 
Nepal är beroende av hjälp ännu en lång tid. 
Jag tackar finländarna och hoppas att vi inte 
glömmer Nepal.

Bijay Baniya
frivillig bössinsamlare,
verkställande direktör

Hjälpsamhet smittar

Bara några timmar efter jordbävningen i Ne-
pal började vidden av förödelsen gå upp för 
omvärlden. De första bössinsamlarna i Finland 
var ute redan nästa dag. På plats måste hjäl-
pen ofta komma igång ännu snabbare och det 
är just sådana här gånger som de medel som 
insamlas under Hungerdagen behövs. Tack 
vare medlen i katastroffonden kan vi nästan 
omedelbart börja hjälpa offren.

Också här hemma i Finland kan vi agera 
snabbt tack vare katastroffonden. Vi ger psy-
kiskt stöd vid olyckor och vi hjälper familjer 
som förlorat sina hem i eldsvåda.

Hungerdagen startade för 35 år sedan. Som 
så ofta var det en ”modig idé” som låg bakom 
det hela. Många tvivlade på konceptet. Avdel-
ningen i Pälkäne beslöts sig enhälligt för att 
fördomsfritt förverkliga idén, Mailis Korhonen 
tog som frivillig ansvaret för dagen. Nu har 
den modiga idén blivit ett välbekant sätt att 
hjälpa för tusentals finländare. Hjälpsamhet 
smittar. Också i år kommer många finländare 
att bekanta sig med hjälpandets värld just ge-
nom Hungerdagen. Vi ska tillsammans se till 
att alla som vill får vara med.

Ilpo Kiiskinen
kommunikationsdirektör

TYCK TILL i Facebook 
Följ vår verksamhet via Facebook.
facebook.com/punainenristi

BERÄTTA OM EVENEMANGEN
Lägg ut era evenemang på nätet
rednet.rodakorset.fi

RING OCH BIDRA
0600 12220 (20,28 €/samtal + lna)

CHATTA på Twitter
twitter.com/punainenristi

MÄRKET SKYDDAR DIG – SKYDDA DU MÄRKET!
Det röda korset på vit botten är ett skyddstecken och en symbol för arméns sjukvård. 
Det skyddar civila, hjälparbetare och sårade soldater vid kriser. Märket ägs av de stater 
som har förbundit sig att följa krigets lagar eller Genèvekonventionerna, Finland är en 
av dem. Röda Korset har rätt att använda skyddstecknet för att markera sin verksam-
het och övervaka användningen av märket. Läs mer humanitaarinenoikeus.fi

SE VIDEOR på Youtube
youtube.com/suomenpunainenristi

BLI BEKANT MED WEBBUTIKEN
I organisationsvyn på rodakorsbutiken.fi kan du behändigt beställa allt avdelningsmate-
rial. Saknar du inloggningsuppgifter? Ta kontakt med myynti@rodakorset.fi

Rikssidornas redaktion: Finlands Röda Kors centralbyrå/kommunikationen, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsinfors, 020 701 20 00
Redaktör: Inka Kovanen, 020 701 22 23, inka.kovanen@rodakorset.fi, ombrytning: Liisa Åker, 020 701 22 28, liisa.aker@rodakorset.fi
Bilder: Finlands Röda Kors bildarkiv
Översättning: Jannike Store och Riia Johansson-Rouvinen, 020 701 22 31, riia.johansson-rouvinen@rodakorset.fi
Distriktssidornas redaktion:   Distriktssidornas ombrything:
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LEDAREN

Röda Korsets frivilliga – närvarande i nödsituationer 
och på Hungerdagen

En gammal sanning som alltid gäller: Röda 
Korset skulle inte finnas utan frivilliga. Röda 
Korset och Röda Halvmånen finns i nästan alla 
länder på jorden. De lokala Röda Korsen är på 
plats hela tiden, före katastrofer, medan de 
pågår och efteråt i uppbyggnadsskedet. Under 
vårens jordbävningar i Nepal var deras Röda 
Kors där och redo att hjälpa med de resurser 
som de hade till buds. I en sådan massförstö-
relse räcker inte de egna resurserna och om-
världen var snabbt med i hjälparbetet, även 
Finland och vårt Röda Kors. Den katastrofin-
samling som FRK gjorde för Nepal har i skri-
vande stund ett resultat på nästan 1,6 miljo-
ner euro varav bössinsamlingen står för dryga 
0,6 me. Varmt tack till alla medverkande i Ne-
palinsamlingen!

Flyktingsituationen i världen är svår. 
Den förvärras ännu mera av hänsynslösa 
människosmugglare som skor sig å det gröv-
sta. Dödstalen bland de som flytt med båt 
över Medelhavet är fruktansvärda bevis på 
denna hänsynslöshet. Antalet flyktingar som 
kommer till Finland förväntas i år mer än för-
dubblas jämfört med förra året. Röda Korsets 
Mottagningscentral i Kristinestad har på kort 
tid mer än fördubblat antalet boende asylsö-
kande där och vi har anställt flera nya medar-
betare. 

Tidpunkten för årets Hungerdagen är 17. – 
19.9. Ifjol deltog ca. 15000 bössinsamlare och 
fram till dess har Hungerdagen samlat in to-
talt 75 miljoner euro. En fantastisk summa. 
Det finns mycket nöd i världen och alla kan 
påverka på sätt eller annat. Som bössinsam-
lare eller som donator eller som stödmedlem 
i Röda Korset. Röda Korsavdelningarna är an-
siktet utåt i direkt kontakt med donatorerna 
som lägger sina bidrag i bössan. I de kontak-
terna uppstår fina möjligheter att berätta vad 
våra frivilliga behöver för att kunna hjälpa, vil-
ka behoven är ute i världen och vad katastrof-
fondens medel används till. 

Verksamhetsledare

Ricky Berglund

Senare i höst (24.10) ordnar distriktet en av-
delningsresa till FRK:s logistikcentral i Kalk-
ku, Tammerfors. En inspirerande miljö där man 
konkret kan se och höra hur hjälpberedska-
pen byggts upp med bl.a. katastroffonden och 
allt vad FRK kan flyga ut för materiell hjälp 
till olika delar av världen. De sex avdelningar 
som vann medlemstävlingen 2014 får skicka 
två deltagare med på resan till Kalkku. Vilka 
var vinnarna?  Jo de var Björköby, Bergö och 
Gamla Vasa avdelningar i kategorin med ett 
medlemsantal mindre än 100 och i kategorin 
med medlemsantal över 101 så var de Malax, 
Smedsby-Böle och Korsholms norra. 

Hösten är full av rödakorsaktiviteter och du 
hittar att läsa om dem längre fram i tidningen.

Jag hoppas att så många som möjligt är med 
också i årets Hungerdagsinsamling och önskar 
alla avdelningar lycka till med Hungerdagen!
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Det är roligt att vara insamlare – berätta det för andra!

Insamling med insamlingsbössa är roligt  
och kräver inte mycket tid. Det tycker 
95 % av dem som har varit insamlare. Få 
människor kommer ändå att tänka på att 
de kunde vara toppenbra insamlare om ing-
en ber dem ställa upp.

Vi vände oss till S:t Karins och Kajana för att 
få tips om insamlarrekrytering och om vad 
man kan göra för att hålla insamlarna engage-
rade i verksamheten även efter Hungerdagen.

Hur får man bäst folk att ställa upp 
som insamlare på Hungerdagen?  

Insamlingsledare Esko Vihervä i rödakorsav-
delningen i S:t Karins konstaterar att det är 
viktigt med tidningsannonser, men att de säl-
lan resulterar i ett stort antal insamlare. Enligt 
Vihervä är det bästa sättet att värva insamlare 
personliga kontakter.

– Vår avdelning har en mycket aktiv vängrupp 
och vännerna har ställt upp fint under våra in-
samlingar. De aktiva i avdelningen ber folk på 

sina jobb ställa upp som insamlare. En annan 
bra målgrupp är bekanta och vänner utanför 
arbetsplatsen. Själv har jag till och med lyckats 
värva min barberare som insamlare!

Vihervä betonar att det är viktigt att man syns.

– Som avdelning deltar vi i många evenemang 
här i området, vi är med på kvällstorget och 
i lokala företagarjippon. Det bästa sättet att 
engagera folk är att synas och att tala om in-
samlingar och verksamhet till en så bred och 
varierad grupp människor som möjligt.

Hur kan man se till att insamlarna fortsätter 
i Röda Korset efter Hungerdagen? 

Pirjo Kontio, ordförande för rödakosavdel-
ningen i Kajana, säger att hon direkt ringer 
varenda kotte som anmäler sig som frivillig via 
webben och kommer överens om en träff i av-
delningens lokaliteter.

– När man sen träffas är det lätt att tala om 
vilken verksamhetsform som skulle passa 
den personen bäst. Samma sak gör vi ock-
så med dem som anmäler sig som insamla-
re. Ofta går det så att bara jag har fått tillfälle 
att berätta om allt det vi gör i vår avdelning så 
vill människor som har tänkt sig bli insamlare 
också vara med i vår internationella klubb el-
ler i vänverksamheten.

Kontios erfarenhet är att insamlandet funge-
rar som en morot eftersom det är lätt att bör-
ja där.

– Självklart engagerar sig inte alla för en läng-
re tid och jag säger alltid att man ska gå och 
ta en titt först, prova på hurdan verksamheten 
är. Man behöver inte alls binda sig bums, på-
pekar Kontio.

I avdelningarna i Uleåborgs distrikt har man 
redan i flera års tid ordnat ”Lägg ut näten – 
med i verksamheten”-kvällar två gånger om 
året.

Idén med kvällarna är att man ringer upp var 
och en som har blivit medlem i avdelningen 
under det senaste halvåret och berättar för 
dem om vilka möjligheter det finns att enga-
gera sig i verksamheten.

Den ena kvällen ordnas i allmänhet på hös-
ten, strax före Hungerdagen, då det är lätt att 
komma och bekanta sig med avdelningen.

Så ordnar ni en Lägg ut näten-kväll
i er avdelning:

1. Avdelningens styrelse och verksamhets-
 gruppernas ledare samlas för att kläcka
 idéer innan ni börjar ringa runt.
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Lägg ut näten-kväll lockar medlemmar och volontärer
att engagera sig 
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Börja informationsarbetet i tid

Det bli lättare att använda 
evenemangskalendern

Centralbyrån har i år för varje avdelningen gjort 
en färdig grund för Hungerdagsinsamlingen i 
evenemangskalendern på nätet. Händelsen syns
på avdelningens egen sida och på sidan 
Hungerdagen.fi

Kontaktuppgifterna till den insamlingsansvariga 
finns färdigt inmatade så att de som vill ställa upp 
som frivilliga direkt kan ta kontakt med rätt person.

Förutom det som finns färdigt inmatat ska
avdelningen:

• kontrollera att de införda uppgifterna stämmer

• komplettera med avdelningens egna evenemang, 
 kampanjer och annan tilläggsinfo

• skapa en ny händelse om avdelningen gör något 
 under andra dagar än bössinsamlingen (17 – 
 19.9.). Till exempel om ni ordnar en infokväll inför 
 Hungerdagen för nya aktiva eller en konsert efter 
 att insamlingen avslutats o.s.v. förs det in som ny 
 händelse.

Synlighet för Hungerdagen
i sociala medier
  
Ju fler som stöter på Hungerdagen i sociala medi-
er desto fler kommer att anmäla sitt intresse för 
Hungerdagen och bidra.
 
Dela uppdateringarna på Röda Korsets FB-sida och 
använd Hungerdagens material i era egna kanaler. 

Mall för pressmeddelande och andra tips om 
hur man informerar hittar du i Hungerdags-
gruppen i Rednet. Alla som ordnar Hunger- 
dagen har nytta av att var med i gruppen.

Visst är du redan med?

HUNGERDAGEN 17–19.9.2015

2. Gör tillsammans en sammanfattning av 
 verksamhetsgrupperna i avdelningen, 
 vilka tider de träffas och kontaktuppgifter-
 na till gruppledarna.

3. Gör upp en lista över förestående evene-
 mang och utbildningar.

4. Kom överens om vilka som sköter ringan-
 det. Det är bra att på förhand slå fast hur
 samtalskostnaderna ersätts. Vid behov får 
 ni en medlemsförteckning av distriktet.

5. Lägg ut näten.

6. Ta kontakt med barn och avdelningens
 ungdomsmedlemmar under 18 år per brev.

På RedNet finns också tips för 
insamlarrekrytering:

• En annons som ni kan formulera så den
 passar er att hänga upp i biblioteket eller 
 butiken.

• Ett flygblad som ni kan formulera så det 
 passar er och som ni kan dela ut där folk rör 
 sig eller lämna en bunt av i t.ex. bibban.

• Kom också ihåg insamlarinbjudanskarameller 
 och små insamlarinbjudanshjärtan som ni 
 kan lämna på olika håll på offentliga platser 
 för folk att hitta. Mer tips finns på RedNet 
 på Hungerdagsgruppens sida.

Hungerdagen känns igen om alla använder samma
bilder och budskap.

Bilder att dela i sociala meder och instruktioner på
Rednet: Råd&rön-> Hungerdagen –> Kommunikation

Ytterligare information:
Informatör 
Anna Vuorinen, 020 701 2224, 
anna.vuorinen@rodakorset.fi

Medierna intresserar sig för Hungerdagen. Informera reportrarna i god tid om evenemang 
på ert område. Försäkra också att det finns information om insamlingen såväl på 
avdelningens RedNet-sidor som i sociala medier.
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Hungerdagen håller insamlingsmaskineriet i skick

Att serva Röda Korsets insamlingsmaskine-
ri en gång i året gör att det fungerar också i 
oväntade lägen.

Då jordbävningen drabbade Nepal den 25 april 
i år var hjälpbehovet enormt, men det kom 
inte som en överraskning. Man hade redan 
under flera år varit beredd på en möjlig jord-
bävning och Nepals Röda Kors hade utbildat 
frivilliga för katastrofsituationer. Redan sam-
ma dag som jordbävningen inträffade var fri-
villiga på plats för att söka efter överlevande 
i ruinerna och för att ge första hjälpen. Myck-
et snabbt var man också igång med att bygga 
Wc:n och dela ut förnödenheter.

Det handlar om beredskap. Det har vi byggt 
upp också i Finland. Beredskapschefen i Sa-
volax-Karelen distrikt, Ville-Petteri Pulkkinen 
berättar att grunden för att snabbt komma i 
gång är ett fungerande larmsystem.

– Från centralbyrån meddelade man klock-
an 10.50 om att en katastrofinsamling inleds. 
Bara 10 minuter senare hade infon nått var-
je avdelnings ordförande, viceordförande, se-

kreterare, kontaktperson för hemlandshjäl-
pen och insamlingsledare. Allt sker effektivt 
via textmeddelande och klockan 11.30 var de 
första insamlarna igång. Ganska effektiv eller 
hur, konstaterar Pulkkinen.
 
Så här snabbt agerande skulle inte vara möj-
ligt utan Hungerdagen. Då Röda Korsets in-
samlingsmaskineri en gång i året servas leder 
det till att maskineriet kör igång snabbt också 
i oväntade lägen.

Beredskap handlar helt enkelt om förmåga att 
handla.  – Handlingsförmågan bygger på att 
vi har människor som är utbildade, som kän-
ner till sina uppdrag och som snabbt kan stäl-
la upp. Vi måste upprätthålla vår beredskap 
oberoende om målet är att kunna utföra upp-
drag som kommer från myndigheterna eller 
att trygga kontinuiteten i vår egen verksamhet 
med hjälp av Hungerdagen säger Pulkkinen.

Gå igenom de olika arbetsuppgifterna
innan Hungerdagen

Hungerdagen är ett bra sätt för Röda Korset 
som organisation att utveckla beredskapen.  
Det lönar sig för varje avdelningen att i god 
tid inför Hungerdagen gå igenom de olika ar-
betsuppgifterna; namnge ansvarspersoner, bil-
da grupper och utbilda dem, planera taktiken 
inför insamlingen och under den. Med andra 
ord: varje avdelning borde ha en insamlings-
plan.
  
Katastrofer som den i Nepal testar beredska-
pen. Budet om att starta en insamling kom-
mer snabbt och målet är att kunna reagera 
så snabbt som möjligt. Den största utmaning-
en är att få kontakt med de personer som kan 
köra igång insamlingen. Kontrollera att kon-
taktuppgifterna för alla era nyckelpersoner 
finns hos distriktet. Ni har väl kommit ihåg att 
till distriktet skicka in kontaktuppgifter på per-
soner som tidigare ställt upp som bössinsam-
lare så att distriktet kan skicka en kallelse till 
dem? Och i evnemangskalendern har ni väl 
matat in uppgifter om var man kan anmäla sig 
som insamlare på just er ort? Och framför allt 
– insamlingsutrustningen är väl i skick?

Allt detta övar vi igen i september under den 
35:e Hungerdagen. 

HUNGERDAGEN 17–19.9.2015
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Några tips för nästa gång:  

• Informera om insamlingen i förväg och 
 be människor ha kontanter med.

• Beställ små broschyrer om katastrof-
 fonden via nätbutiken och dela ut till 
 dem som saknar kontanter. I broschy-
 ren finns alla sätt på vilka man kan 
 delta i insamlingen uppräknade, också 
 numret för donationer via Mobile Pay.   

• Kunde er avdelning ha nytta av en 
 iZettle-kortläsare? Åtminstone vid 
 insamlingspunkterna kunde det  finnas 
 en iZettle så att man smidigt också 
 kan betala med kort. 

• Ordna en basar. De flesta människor 
 som kommer tar kontanter med.

• Stå nära en bankautomat med 
 insamlingsbössan.

Ledsen, men jag har inga kontanter på mig...
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Den lilla avdelningen i Hitis gör år efter år ett 
gott insamlingsresultat genom att dela ut brev 
med begäran om bidrag i postlådorna.

I år har vi en färdig brevmall där man bara be-
höver fylla i avdelningens namn som avsän-
dare och referensnummer för Hungerdagen 
så att alla bidrag syns i resultatet av Hunger-
dagsinsamlingen.

Att dela ut brev är ett bra sätt att delta för den 
som känner sig främmande för tanken att stå 
med en insamlingsbössa. För att skriva ut bre-
ven kan man be ngt lokalt företag om hjälp. 

Brevmallen finns på Rednet -> Råd&rön -> 
Hungerdagen -> Ordna insamlingen ->
Att bidra utan kontanter

Ytterligare information:
Planerare för medelanskaffning 
Mia Ekström-Huttunen, 020 701 2193, 
mia.ekstrom-huttunen@rodakorset.fi

Dela ut bidragsblanketter
i postlådan

HUNGERDAGEN 17–19.9.2015

Alla bössinsamlare har hört det här, 
många gånger.

Det är lätt att använda kortläsaren iZettle. Förutom läsa-
ren behövs en telefon eller en tablet med nätverksanslut-
ning och appen iZettle nedladdad.

Ta enkelt emot bidrag med iZettle

Med kortläsaren iZettle och dess app är det 
enkelt att ta emot kortbetalningar. Förutom 
kortläsaren behöver du bara en kompatibel 
mobil eller surfplatta med internetförbindelse 
och installerad iZettle-applikation.

Du hinner fortfarande skaffa iZettle inför 
Hungerdagen och/eller öppna er avdelning ett 
eget iZettle-konto. Det egna kontot kan an-
vändas t.ex. till att ta emot kortbetalningar 
vid avdelningens evenemang eller julbasar. 

Det är avgiftsfritt att öppna ett konto, Service-
avgiften är 1,75 % per utförd betalning.

Bekanta dig med tjänsten på www.izettle.fi
eller ta kontakt för att få anvisningar för hur 
man tar i bruk kortläsaren: 
Koordinator för medelanskaffning
Tiina Kirves, 020 701 2216,
tiina.kirves@rodakorset.fi 
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Skolorna med i Hungerdagen – det ger resultat! 

Om det på avdelningens område finns så 
många skolor att ni inte kan ta kontakt med 
dem alla lönar det sig i alla fall att ha en sko-
la som man sköter ordentligt. Avdelningen i 
Hertonäs i Helsingfors samarbetar med två 
skolor. Enligt insamlingsledare Kalle Valkama 
rullar insamlingen på av egen kraft efter att 
man genomfört den första gången. 

Avdelningen tar första gången kontakt med 
skolorna i slutet av maj. I augusti kommer 
man tillsammans med den ansvariga läraren 
överens om detaljerna. Eleverna kan samla in 
gruppvis eller parvis.

– Vi för insamlingsvästarna och insamlings-
bössorna till skolan på morgonen och hämtar 
dem på eftermiddagen. Om insamlingen pågår 
flera dagar har bössorna lämnats i skolan och 
låsts in över natten, säger Valkama. 

Det här är en satsning som har lönat sig. In-
samlingsresultatet i Hertonäs har ökat med 
hälften.

Instruktion, hjälpnöffe: Rednet: Råd&rön -> 
Hungerdagen -> Hungerdagen i skolor
 

” Vi gjorde hjälpnöffar 
i förskolan. Barnen var ivriga 
och instruktionerna var
lätta att följa.”

Skolorna är en stor möjlighet för Hungerdagen. På många orter kommer över 25 % 
av de insamlade medlen från insamling via skolorna. Distriktet i Åboland uppger att 
avdelningarna samlar in över 45 % av totalsumman via Hungerdagsinsamlingen i skolorna.
I Åboland säger man också att ingen går ut grundskolan utan att ha stiftat bekantskap 
med Röda Korset och Hungerdagen.

Eija Niemi och Sirkku Latvala,
Kotiranta daghem, Haarajoki

Mer info:
Planerare av medelanskaffning 
Eeva Arrajoki, 020 701 2274, 
eeva.arrajoki@rodakorset.fi
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Skolorna kan delta i Hungerdagen på många sätt. Två år 
sedan samlade eleverna i Esbo internationella skola bi-
ståndspengar genom att gå: föräldrarna sponsrade sina 
barn med valfri summa per kilometer.

Hjälpnöffe hjälper att samla in

Ett sätt att inspirera eleverna att delta i Hung-
erdagen är att föreslå för läraren att man i de 
lägre klasserna själva gör färggranna ”hjälp-
nöffen” av tomma mjölkpaket. Barnen tycker 
det är roligt att samla in pengar t.ex. hemma i 
sina hjälpnöffar. Skolarna kan beställa instruk-
tioner till en enkel hjälpnöffe från nätbutiken 
från och med början av augusti.
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VAIN ELÄMÄÄ GOES PUNAINEN RISTI

Vain elämää goes Punainen Risti är här igen

Höstens specialsändning Vain elämää Goes 
Punainen Risti, som gjordes i samarbete 
mellan Nelonen Media och Finlands Röda 
Kors, blev en jättesuccé. Avsnittet hade ca 
512 000 tittare och programmet gav Röda 
Korsets verksamhet ett tillskott på en stor 
mängd volontärer och månadsgivare.

Tack vare det goda resultatet görs specialav-
sittet på nytt i år. Vain elämää goes Punainen 
Risti-avsnittet sänds på Fyran 13.11. I avsnit-
tet bekantar sig artisterna med den mångsi-
diga vänverksamheten och träffar volontärer 
runtom i Finland.

Ifall fjolårets erfarenheter upprepas, kommer 
programmet att ge upphov till många nya vo-
lontärer och bidragsgivare. Därför vore det 
bra ifall avdelningarna reserverade tid för att 
ta emot nya frivilliga, speciellt sådana som in-
tresserar sig för vänverksamheten. I mån av 
möjlighet är november-december en ypperlig 
tid för att arrangera en vänkurs eller en kurs 
eller kväll för nya volontärer. Samtidigt vore 
det bra att dubbelkolla att avdelningens in-
formation på RedNet är ajour och att evene-
mangen lagts in i evenemangskalendern.

Tre månader efter sin intresseanmälan 
hade 25 procent av de potentiella 

nya volontärerna kommit med 
i verksamheten. Fantastiskt!

Bland annat Elastinen deltog i fjolårets Röda Kors- 
specialsändning. Årets artister offentliggörs senare.

Långvariga mögelproblem, ett hem fullt av 
skinnbaggar – kan Röda Korsets katastrof-
fond stå till hjälp? 

Svaret är nej, och motiveringen finns i de nyss 
uppdaterade anvisningarna för hemlands-
hjälpen. I dem fastställs att Röda Korsets upp-
gift är att hjälpa människor i akuta olyckor och 
händelser som har oskäliga konsekvenser för 
individen eller familjen. Exempel på sådana är 
eldsvådor, översvämningar, naturkatastrofer 
eller storolyckor.

Anvisningarna uppdaterades senast år 2005. 
De nya anvisningarna innehåller uppdateringar 
angående avdelningarnas egna biståndsresur-
ser och justerade biståndssummor.

I dagsläget kan avdelningen bistå en enskild 
person med upp till 600 euro från katastrof-
fonden och andra personer i samma hus-

Vårt hem har drabbats av mögel – kan Röda Korset stå till hjälp?  

håll med 300 euro per person. Avdelningen 
kan besluta att använda upp till 2 000 euro 
per olycksfall. Biståndet kan aldrig ges ut som 
pengar eller presentkort. Volontärers skäliga 
kostnader för resor, mat och logi kan ersättas 
från katastroffonden.

Då Hungerdagen annalkar är det bra att kom-
ma ihåg att en del av de insamlade medlen 
används för biståndsverksamhet i hemlandet. 
Under år 2014 bistod katastroffondsmedlen 
565 personer vid 160 olycksfall.

Se närmare anvisningar på RedNet
Råd&rön -> Hjälp i hemlandet
https://rednet.rodakorset.fi/hjälp i hemlandet

Ytterligare information: 
Planerare av det psykosociala stödet 
Tuula Luoma, 020 701 2130
tuula.luoma@rodakorset.fi

Te
e
m

u
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llg
re

n

UPPDATERADE ANVISNINGAR 
FÖR HEMLANDSBISTÅND
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PANTFLASKLOTTERI

En hjälpande slant – stöd de unga 
med din pant – och vinn!

Nu kan man igen delta i pantflasklotteriet
i Lidl och samtidigt stöda verksamheten
i De ungas skyddshus. Lotteriet pågår
1.6.– 30.11.2015.

Man kan delta i lotteriet då man lämnar tillba-
ka flaskor. Då man returnerar flaskor kan man 
välja att ta pengarna, att delta i lotteriet med 
en del av panten eller med hela. Lotten kos-
tar 5 cent, man får alltså 8 lotter för en stor 
lemonadflaska. Man får genast veta om man 
vunnit.

Huvudvinsten är en guldtacka värd 30 000 
euro eller en båt. Dessutom lottas det ut pre-
sentkort på resor, telefoner och presentkort 
till Lidl.

Det nationella ungdomsutskottet och 
de unga i västra Finlands distrikt önskar 
alla välkomna till ungdomarnas års- 
möte på kristliga folkhögskolan i
Jyväskylä den 2-4 oktober 2015! 

Årsmötet tar del av verksamheten under 
det år som gått och fattar beslut om ut-
vecklingsplanen för ungdomsverksam-
heten. 

Motionerna behandlas enligt open space- 
metoden, alla deltagare kan vara med. 
Motioner och ställningstaganden kan man 
skicka in till och med 15 september.
I samband med årsmötet ordnas också 
annat spännande och intressant program, 
vi har roligt tillsammans och trivs med an-
dra frivilliga.     

Anmäl dig, instruktioner finns på Rednet 
och i sociala medier.

Mer info: 
Skolsamarbetets koordinator
Pekka Laukkanen, 020 701 2154, 
pekka.laukkanen@rodakorset.fi

Välkommen
till ungdomarnas årsmöte!

Terhoklubbarna
skapar engagemang 
runtom i Finland

Det finns ett stort behov för att skapa mö-
ten över generationsklyftorna. Denna slut-
sats kan dras på basis av projektet Hela Fin-
land leker som lanserades för ett år sedan.

Enligt en färsk rapport fanns totalt 134 klub-
bar i 114 kommuner i slutet av februari. Och 
de blir hela tiden fler. I juni fanns redan över 
200 klubbar på ca 180 orter. 

Allt som allt tog klubbarna emot runt 18 000 
besök under året. Hälften av besökarna be-
stod av barn och den andra hälften av vuxna. 
45 % av de vuxna besökarna var över 50 år. 
Terhoklubbarna har lockat med över 300 nya 
volontärer i verksamheten. 

I en enkät som besvarades av de vuxna delta-
garna och frivilliga i april framgick att över 90 
% ansåg att verksamheten haft en positiv in-
verkan på deras humör. De verksamma fick 
glädje bl.a. av att få umgås tillsammans med 
barn, vara en del av en gemenskap och känna 
sig nyttiga. Upp till 72 % av de vuxna hade fått 
nya vänner genom verksamheten.

Om ni vill starta en Terhoklubb, kontakta
lekambassadören på er ort: http://www.
kokosuomileikkii.fi/terhokerho/leikkilahetit/

De insamlade medlen kanaliserars
via Röda Korset till De ungas skyddshus

De insamlade medlen kanaliseras via Finlands 
Röda Kors till De ungas skyddshus. Skydds-
hus är avsedda för ungdomar i åldern 12-19 
år och för deras familjer. Servicen som hu-
sen erbjuder är gratis och förutom rådgivning 
har man möjlighet att få tillfällig inkvartering. 
Skyddshusen finns i Helsingfors, Esbo, Vanda, 
Åbo och i Tammerfors.
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NÄSDAGEN

Promoutbildning hösten 2015

Gemensamma moduler:

3–4.10.  Sydöstra Finland, (St. Michel)
24–25.10. Tavastland

Kolla exakta tidpunkter och orter för 
promo-utbildningarna på hösten 2015 
på distriktsbyrån eller på RedNets
promo-sidor.

För att de som fyllt i lotteri- och kontaktkorten 
ska kunna delta i de nationella utdragningar-
na, bör korten returneras till centralbyrån. 

ICE- och lotteri/kontaktkort i kuvert och till posten

Avdelningarna
har skickat in
beställningar 
på nya ICE- 
och lotteri-/
kontaktkort 
som kan 
delas ut 
under olika
evenemang.

Fint, att det
finns 
efterfrågan
på dem.

Kortförsändelsen kommer med ett returkuvert 
som korten kan returneras i. Ifall kuvertet för-
svunnit eller redan använts, kan nedanståen-
de returadress skrivas på ett eget kuvert för 
att returnera korten avgiftsfritt. 

Centralbyrån kan ringa till en del av dem som 
fyllt i kontaktkorten för att erbjuda medlem-
skap, volontärarbete, bidragsgivning etc. 

Returneringsadressen för lotteri- och
kontaktkorten är:
Finlands Röda Kors
Info: LIIDI
Referens: 5001674
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Ni returnerar väl korten direkt efter evene-
mangen!

Ytterligare information:
Kampanjplanerare 
Sari Byman, 020 701 2201, 
sari.byman@rodakorset.fi

Det finns fortfarande några platser på ”Att 
hjälpa ger glädje”-volontärkryssningen  
16–18.10 för dem som snabbast anmäler sig.

Ytterligare information om kryssningen och 
anmälningslänken hittar du på Rednets avdel-
ningsbyrå (rednet.rodakorset.fi/gladje).

Välkommen med!   

Bli inspirerad och lär dig nytt
på utbildningskryssningen 

Lokala företag, samfund, läroinrättningar 
och frivilliga bjuds alla in att vara med i Nä-
strupperna. Nästrupperna träffas för att till-
sammans hitta på olika roliga jippon som 
man kan genomföra på den egna orten un-
der Näsdagen.

På 18 orter har man redan i förväg kommit 
överens om vilken organisation som funge-
rar som koordinator mellan de nio organisa-
tioner som är med i Näsdagen.  I Uleåborg 

Näsdagen – hjälparna förenar sig
och i Lahtis fungerar Röda Korset som koordi-
nator i år.

Också på andra orter får och ska man gär-
na vara med i Nästrupperna, man kan ock-
så grunda ett eget Nästeam. Genom samarbe-
tet kring Näsdagen träffar vi andra aktiva och 
hjälpande människor och lär känna dem bätt-
re, via dem får vi också energi för vår egen 
verksamhet i avdelningarna.

Näsdagens show sänds i TV, hela landet kan 
följa med showen den 6 november 2015.

Näsdagen är här igen med olika roliga
påhitt till förmån för barn i utvecklings-
länder. Tidpunkten är mellan mitten av 
oktober till mitten av november. 

ICE-KORT
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

Efterspaningskurs i Närpes 4 – 5.9.2015

Fredag 4.9.2015

18.00 Välkomstkaffe

18.30 Kursen öppnas. Presentation av Frivilliga räddningstjänsten
 
18.45 Beredskap för efterspaningar, alarmering och alarmgrupper. Utrustning vid 
 efterspaning

19.30 Efterspaningsmetoder

21.00 Kvällen slutar

Lördag 5.9.2015

9.00 Välkomstkaffe

9.30 Österbottens polisinrättning: ledning vid eftersök av försvunnen person och      
 användning av MSO (Managing Search Operations) metoden vid eftersök

12.00 Lunch

13.00 Övningen börjar i terrängen (skogsbacken bredvid parkeringen, gångavstånd)

17.00 Genomgång av dagen och övningen (ungefärlig tid)

Trygg hemfärd!

Anmälan: anmäl dig senast 28.8.2015 till Ann-Christin Björk 0500-293940 
     (anki.bjork@gmail.com) eller Rolf Sund 0400-263448 (rolf.sund@redcross.fi).

Kursplats: Fagerö Folkpark, Björkgrundsvägen 1, 64550 Rangsby

Pris:      Lunch till självkostnadspris

Övrigt:       För övningen i terrängen 5.9, ta med kläder som tål att användas utomhus   
             och håller dig torr och varm. Ta även med dig en kompass 
      (om du har tillgång till en)

Beredskapschef

Rolf Sund
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BEREDSKAPSVERKSAMHETEN

Sökes: Medlemmar till första hjälpen- och 
beredskapsutskottet
Vårt österbottniska distrikt står liksom 
flera andra distrikt inför utmaningar speciellt 
när det gäller att rekrytera nya medlemmar till 
befintliga förstahjälpen- och andra beredska-
pen stödjande grupper (t.ex. första omsorgen- 
och krisgrupper) samt att hålla liv i befintliga 
grupper och om möjligt aktivera nya.

Vi ser också en utmaning i hur vi som organi-
sation i Österbotten skall klara av att reagera 
med tillräcklig styrka vid en större olycka eller 
händelse. Vårt moderna samhälle har på andra 
platser i Finland tyvärr råkat ut för ett flertal 
tragiska händelser såsom stora trafik- eller 
liknande olyckor, skolskjutningar och jämför-
bara händelser där Röda Korset på orten 
(=distrikten och lokalavdelningarna med stöd 
av Centralbyrån) agerat tillsammans med 
bland andra räddningsmyndigheter, kyrkan 
och socialmyndigheter för att lindra nöd och 
lidande samt stöda myndigheterna i deras 
uppdrag. 

Frågan som vi ärligt skall ställa oss själva är 
att har vi kapacitet att klara av något liknande 
uppdrag i Österbotten, har vi tillräcklig tillgång 
på utbildade kunniga hjälpare, är våra nätverk 
i skick?

Vi är duktiga och bra på att nå ut till 
människor och familjer vid akuta 
situationer som t.ex. vid husbränder och in-
samlingar till förmån för nödställda här hem-
ma och annorstädes, men det vi nu vill dis-
kutera är våra möjligheter och personella 
resurser (=frivilliga) vid större och mera lång-
variga situationer. Målet är att lyfta upp och 
stärka det arbete som görs ute i avdelningar-
na och grupperna.

Kanske kan vi hitta mera tillgängliga resurser 
i våra led än vad vi nu vet om, kanske vi kan 
hitta nya intressanta sätt att närma oss ut-
maningarna och öka rekryteringen till också 
dessa verksamhetsformer.

Därför vänder vi oss nu till er ute i avdelning-
arna och distriktsstyrelsen för att vi skulle 
kunna samla en grupp människor till att disku-
tera kring detta under kommande vinter. Grup-
pen kommer att fungera som utskott och di-
striktsstyrelsen utser utskottet så fort vi har 
namnen klara. 

Du behöver inte ha varken bakgrund eller er-
farenhet från första hjälpen verksamhet el-
ler annan speciell röda kors erfarenhet. Det 
enda vi vill är att du som ställer upp är beredd 
på att satsa tiden som uppdraget kräver. Tro-
ligtvis kommer vi att träffas ungefär en gång 
per månad. Arbetet kommer främst att gå ut 
på att tillsammans hitta svar på de ställda frå-
gorna och eventuella förslag på lösningar och 
sätt att gå framåt på. Kanske vi åker på stu-
diebesök någonstans, hör på någon intressant 
föreläsning eller hittar på något annat för att 
också bredda vårt synfält.

Om du som läser detta tycker det låter som 
något du är intresserad av eller känner nå-
gon annan som är, så tveka inte att ta kontakt 
med någon av oss.

Beredskapschef

Rolf Sund

Samordnare för första 
hjälpen och 

hälsovårdsverksamheten

Isabella Olli
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UNGDOMSVERKSAMHETEN

Hösten 2015 startar en ungdomsgrupp i Vasa 
svenska avdelnings lokalutrymme. Till gruppen 
är alla i ålder 18-29 år välkomna! Fritt inträde. 
Gruppen har stöd av konceptet Ung till ung 
inom Röda Korsets vänverksamhet. Grupp-
verksamheten drar igång i september för att 
hålla öppet en kväll i veckan, varje vecka fram 
till julen.

Gruppen erbjuder unga en plats utan press 
och förväntningar att komma till. En plats 
där personer finns till för att lyssna, lära kän-
na varandra och umgås. Alla, oavsett bak-
grund eller livssituation, ska känna sig väl-
komna, samt delta då man vill och känner för 
det. Gruppens målsättning är att nya relatio-
ner skapas, broar byggs och ungdomarna till-
sammans (gruppmedlemmar och -ledare) kan 
utveckla verksamheten inom Finlands Röda 
Kors, Österbottens svenska distrikt och Vasa 
svenska avdelning.

Gruppledarna har gått en kortkurs i vänverk-
samhet med fokus på unga. I vänkursen lär 
man sig bl.a. hur man lyssnar och samtalar, 
självkännedom, kommunikationssätt samt be-
mästra kriser och sorg. Man fäster även upp-
märksamhet på gruppverksamhet och – upp-
gifter som är lämpliga för ungdomar. Om du är 
intresserad av att vara gruppledare, anmäl dig 
då till emma.granholm@redcross.fi.

Inom kort kommer att öppnas en egen Face-
book-grupp för Lokalen där man hittar mer 
info om öppettider och program. Håll utkik!

Sexualhälsa – gummiskolan 
och kondomkörkortet

Gummiskolan är ett Röda Kors -koncept i sex-
ualhälsa, och idén med det lättsamma gummi-
körkortet är att på ett roligt sätt betona vik-
ten av preventiva åtgärder för att förebygga 
hiv och andra sexsjukdomar. I Österbotten har 
vi färska handledare som kan komma ut och 
hålla lektioner åt ungdomar, ex. vid högstadie-
skolor och ungdomsgrupper.

Lektionens längd kan anpassas, handledaren 
har med sig materialet och gummiskolan är 
avgiftsfri. 

Har ni i er avdelning eller ert närområde ett 
evenemang, tema-dagar eller ungdomsgrupp 
där gummiskolan skulle passa, hör då av dig 
till Emma! 

Ungdomarnas årsmöte 
2-4.10.2015 i Jyväskylä

Riksomfattande ungdomskommittén och ung-
domarna från Västra Finlands distrikt öns-
kar alla hjärtligt välkomna att delta i års-
mötet på kristliga folkhögskolan i Jyväskylä, 
2-4.10.2015! 

Inkvarteringen sker i två- till fyrapersonersrum 
på folkhögskolan. Mötet börjar på fredag 2.10 
med anmälning kl. 16.30–18.30 och middag 
kl. 17.30–18.45. Mötet slutar på söndag 4.10 
kl. 13 med lunch. 

Mötesärenden behandlas med open space 
-metoden, så att alla deltagare har möjlighet 
att vara med. Utöver mötet har vi mycket ro-
ligt på sidan om, med samvaro och glad vo-
lontäranda! 

Sista anmälningsdatum fredag 11.9. Kontak-
ta Emma ifall du är intresserad av att komma 
med!

Samordnare för samhälls- och 
ungdomsverksamhet

Emma Granholm

Lokalen - en träffpunkt för 
unga vuxna
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SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Välkommen med på vänträff!
Låt dig inspireras av gemenskapen, diskussio-
nen, medmänniskorna och av god mat. Kom 
med ut till restaurang Ädelbragd i Oravais en 
lördag i oktober!

Var: Restaurang Ädelbragd, Oravais

När: Lördagen 10 oktober 2015

Pris: 25 € inkl. deltagaravgift, lunch, kaffe   
 (betalas kontant på plats)

Program:

11:00 Välkommen

11:15 Projektet Lokalen - Ung till ung vänverksamhet

12:00 Lunch
 
12:45 Vänverksamhetens mångfald

13:30 Eftersnack

14:00 Kaffe med dopp

Bindande anmälan till Emma Granholm senast 2 oktober 2015 per telefon eller e-post. 
Vänligen för informationen vidare till alla som kan tänkas vara intresserade av en inspire-
rande eftermiddag. Varmt välkommen önskar jag var och en, hoppas vi ses snart!

Utbildarutbildning hösten 2015

Röda Korsets utbildningssystem bygger på att 
frivilliga medlemmar utbildar andra medlem-
mar. För att bli utbildare behövs utbildning i 
det aktuella verksamhetsområdet. I Österbot-
ten har vi inom socialtjänsten få utbildare, vil-
ket i sin tur är betungade för de få utbildade 
och i längden bromsar innovativa verksam-
hetsidéer samt att starta igång nya projekt. 
Vi söker nu flera frivilliga som är intresserade 
av området, vill få en aktivare roll i organisa-
tionen samt vara med och utbilda andra inom 
Röda Korset!

I höst ordnas en svensk utbildarutbildning i 
socialtjänst (vänverksamhet). Utbildningen 
består av fem moduler, varav två kan utföras 
per distans, två som närstudier och undervis-
ningsprov. 

Preliminärt program:

- Distansstudierna genomförs under oktober 
månad
- Närstudiemodul 1: Handledning av inlärning 
17–18.10.2015
- Närstudiemodul 2: Inriktningen socialtjänst 
14–15.11.2015

Ort och utrymme är ännu oklara eftersom de 
finlandssvenska distrikten samarbetar kring 
dessa utbildningar och orten bestäms på ba-
sen av var kursdeltagarna är bosatta.

Så är du en person som tycker om att undervi-
sa eller handleda andra människor är detta ett 
ypperligt tillfälle att få mer erfarenhet och en 
möjlighet att få examen som Röda Kors utbil-
dare. Röda Korsets utbildningar är av hög kva-
litet och allmänt sedda som gedigna. Dessut-
om är det ju alltid roligt att tillsammans med 
andra inspireras att jobba för Röda Korsets 
målsättningar. 

Intresseanmälan görs senast 13.9.2015 till 
Emma Granholm, samordnare för samhälls-
verksamheten vid Österbottens svenska di-
strikt. 

Samordnare för samhälls- och 
ungdomsverksamhet

Emma Granholm
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SAMHÄLLSVERKSAMHETEN

Kurs i frivilligarbete bland seniorer 2015
Är du intresserad av frivilligarbete bland seni-
orer? Vill du leda en seniorgrupp eller kanske 
besöka en äldre person som önskar sällskap? 
Om svaret är ja är kursen Frivilligarbete bland 
seniorer någonting för dig.

Kursen är till för alla som är intresserade av 
frivilligarbete bland seniorer. Målet är att del-
tagarna efter avslutad kurs skall kunna arbeta 
med seniorverksamhet i en eller flera av sam-
arbetsorganisationerna. Tidigare erfarenhet 
eller specialkunskaper behövs inte.

Kursen har sin grund i Kampraatti-konceptet 
som utvecklades år 2010–11. Initiativtagarna 
var en grupp ivriga seniorer som tillsammans 
med Österbottens Minneslots, Vasa stads mo-
tionsavdelning och Seniorcentret utformade 
en modell för frivilligarbete. Efter det har lik-
nande kurser ordnats i Vasa och i Närpes. Nu 
står Jakobstad i tur.

Kursen fylls i anmälningsordning, max 25 del-
tagare ryms med på kursen. 
Kursen är avgiftsfri.

Tid: 19.9 och 26.9.2015

kl. 9-16

Plats: Församlingscentret i Jakobstad
 Ebba Brahe Esplanaden 2
 68600 JAKOBSTAD

Kursinnehåll:

Dag 1

- Att vara frivillig

- Erfarenheter av frivilligarbete

- Första hjälpen

- Att möta äldre med fysisk funktionsnedsättning

- Att möta äldre med psykisk ohälsa

Dag 2

- Att möta äldre med nedsatt minnesfunktion

- Att möta äldre med nedsatt hörsel

- Att möta äldre med synnedsättning

- Samarbetsparterna informerar

- Utvärdering och avslutning

Bindande anmälan senast 9.9.2015 till:

Hötorgcentret
Inger Gripenberg
Tfn. 044-721 9511
Inger.gripenberg@htcentret.fi
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FÖRSTA HJÄLPEN OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN

Höstens första hjälpen-kurser 2015
Hej på er alla!

Förhoppningsvis har ni alla haft en riktigt skön 
sommar och kunnat ladda batterierna inför 
hösten, trots det kalla vädret vi haft. 

Första Hjälpen 1® (16t) 22-23.09.2015.
Tid:  kl. 09:00-17:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  95 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Livräddande Första Hjälpen (4t) 06.10.2015.
Tid:  kl. 12:00-16:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  41 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Livräddande Första Hjälpen (8t) 21.10.2015.
Tid:  kl. 09:00-17:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  57 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Första Hjälpen 1® (16t) 03-04.11.2015.
Tid:  kl. 09:00-17:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  95 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Livräddande Första Hjälpen (4t) 17.11.2015.
Tid:  kl. 12:00-16:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  41 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Livräddande Första Hjälpen (8t) 02.12.2015.
Tid:  kl. 09:00-17:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  57 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Första Hjälpen 1® (16t) 15-16.12.2015.
Tid:  kl. 09:00-17:00.
Plats: Nedre Torget 1 A, 65100 Vasa (5:e våningen).
Pris:  95 € / person, FHj-intyg och kaffe ingår i priset.

Ha en god fortsättning på hösten! 

Marknadsföringsassistent

Andreas Strandberg

I gammal god ordning så kör vi igång med all-
männa första hjälpen kurser under hela hös-
ten 2015. Vi på Röda Korset strävar efter att 
alla medborgare skall lära sig första hjälpen 
så att liv kan räddas. Välkommen med på kurs 
och lär dig rädda liv! 
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MÅNGKULTURVERKSAMHETEN

Stor aktivitet i höst
Hoppas ni har haft en fin sommar! 
 
Hösten i mångkulturens tecken kommer att bli 
mycket aktiv. Den stora ökningen i flyktingrö-
relsen i världen och alla rapporter om flykting-
katastrofen runt medelhavet har också ett in-
flytande på Finland. Asylplatser både på Röda 
Korsets och andra asylanläggningar utökas 
kontinuerligt. Hittills i år har Finland mottag-
it mer än 3500 asylsökande vilket är en siffra 
lika stor som fjolårets helhetstal. I jämförelse 
med Tyskland (202 000år 2014) och Sverige 
(82 000 år 2014) är den ännu liten. 

Asylplatserna i Kristinestad har ökats till 450 
vilket innebär en stor snabb förändring och 
ökat krav på stöd till de personer som kom-
mer och måste vänta långa tider på beslut om 
uppehållstillstånd. Många kommuner i Öster-
botten har också glädjande beslutat ta kvot-
flyktingar och i de svenska kommunerna runt 
Jakobstad och i Korsholm och Petalax kommer 
det att finnas många nya invånare som behö-
ver vårt stöd! Dessutom finns det också flyk-
tingar som kommit tidigare som naturligtvis 
behöver fortsatt stöd.

Vänkursen ”Nykomlingens 
vän och stöd”

För att fungera som vän för någon som kom-
mer från krigs och krisdrabbade områden kan 
det vara bra att få lite information om hur det 
kan vara att komma från ett helt annat sam-
manhang och med andra livserfarenheter i 
bakfickan. Det kan vara bra att få höra av nå-
gon som själv kommit den vägen och det kan 
vara bra att få lite stöd i hur man skall tän-
ka att sätta sina egna gränser. Det kan också 
vara roligt att få höra glädjehistorier om livs-
lång vänskap! 

Röda Korset gör sitt bästa att nu ordna vän-
kurser och vi har hittills två fastställda plane-
rade kurser för personer som vill bli flykting-
vänner eller stödfamiljer. Tack vare våra nya 
mångkulturutbildare är det också möjligt att 
ordna ett större antal kurser än normalt!

I Jakobstad: 20.8, 27.8 och 10.9 kl 18.00 på 
Arbis, Storgatan 10 (anmälningar till nina.
stubb@redcross.fi)

I Korsholm: 10.9, 17.9 och 27.9 kl 18.00 på 
Medborgarinstitutet (anmälningar till nina.
stubb@redcross.fi)

Eftersom det ytterligare har kommit förfrågan 
från både Närpes/Kristinestad och Vörå hållet 
och därför planerar vi också att ordna vänkur-
ser där under hösten. Mer information kom-
mer på RedNet och facebook så fort datum är 
satta!

Läxhjälpsgrupper är annat som vi hoppas kun-
na ordna så småningom. Men även denna in-
formation kommer att komma på nätet så fort 
vi har något bekräftat!

Vi skall inte glömma att situationen med 
dessa nya invånare också är en möjlighet för 
Röda Korset att värva nya medlemmar och fri-
villiga. Att jobba som frivillig ger en menings-
full tillvaro och man får sociala sammanhang. 
Det är alltså en möjlighet både för Röda Kor-
set som organisation att få nya kunniga fri-
villiga och för personer som anlänt de senas-
te åren att t ex utveckla sitt språk och få nya 
vänner. Så kom alltid ihåg när ni ordnar eve-
nemang eller aktiviteter att också bjuda in 
våra nya invånare!

Mångkulturutvecklare 

Nina Stubb
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MÅNGKULTURVERKSAMHETEN

Drama Kamp mot Rasism 22-23.8
I skrivande stund ligger denna lägerhelg fram-
för oss. Drama Kamp mot Rasism är ett lä-
ger för att utbilda workshopdragare för ”Trä-
ningscirkel mot rasism”. Workshopen innebär 
att man arbetar med skolelever, personalgrup-
per, fritidsklubbar eller dylikt för att lära kän-
na igen vardagsrasism och att lära sig agera 
och/eller reagera på det. Man gör det genom 
ett rollspelsverktyg framtaget i Brasiliens för-
orter och numera vidareutvecklat för Röda 
Korset i Finland genom projektet ”Ei rasismil-
le-Mot rasism”. 

Vi har tolv personer anmälda till lägret och 
hoppas därmed under hösten och framöver 
att ha möjlighet att börja erbjuda ”Träningscir-
kel mot rasism” till skolor, elevgrupper och an-
dra sammanhang för att utöka Röda Korsets 
attitydarbete i Österbotten. Så kom ihåg när 
er avdelning håller möten eller aktiviteter och 
evenemang att det finns en möjlighet att be-
ställa en sådan ”Träningscirkel mot rasism”.

Just nu är det ytterst viktigt att jobba med at-
titydfrågor. Detta är något som ligger mig 
varmt om hjärtat. Flyktingfrågan är brännande 
och får stort utrymme i media. Därför är det 
extra viktigt att Röda Korset som en humani-
tär organisation bistår med fakta. Det är ock-
så viktigt att vi i våra avdelningar, bland våra 
frivilliga och ute i samhället jobbar mot fördo-
mar och förutfattade meningar.

Hör av dig till mig om du vill anmäla dig till 
kurser eller engagera dig och din avdelning på 
något sätt för att jobba med dessa frågor. El-
ler kanske du vill beställa en ”Träningscirkel 
mot rasism” till något sammanhang.

Rädslor för det okända och för personer av 
annat ursprung är ganska mänskligt. Men man 
övervinner dem genom fakta, genom att job-
ba med de egna rädslorna och fördomarna 
och genom att lära känna personer av annat 
ursprung! På alla dessa plan kan Röda Korset 
vara behjälpligt! 

Ha en fortsatt skön sensommar!

Mångkulturutvecklare 

Nina Stubb



21

MÅNGKULTURVERKSAMHETEN

Hur borde jag som frivillig reagera på rasistiska 
kommentarer/situationer?

1. LUGNA FÖRST ner dig för att undvika att bli
provocerad Dina egna känslor kommer lätt
upp när du möter orättvisa.

2. Om situationen är mycket hotfull, KALLA PÅ
HJÄLP. Myndigheterna är skyldiga att ingripa
och 112 hjälper.

3. Om situationen känns för krävande ensam
kan man SÖKA STÖD AV ANDRA MÄNNISKOR
på plats. Vanligtvis när en människa tar
initiativet agerar också de andra.

4. RÄTTA TILL FAKTAFEL I RASISTISKA UTTALAN-
DEN. Om det är någon du känner som
står för uttalandet kan du återkomma till det
senare. Till exempel: ”Kommer du ihåg att du
igår pratade om socialstödet till invandrare, 
jag kollade upp saken och i själva verket…”. 
Tänk på hurdan bild du ger av dig själv om du 
skrattar med då någon berättar en rasistisk 
vits, är bilden du ger sanningsenlig?

5. Ingen kräver hjältedåd av dig. Om det 
känns skrämmande att ge svar på tal så har 
redan det att DU STÄLLER DIG BREDVID DEN 
PERSON SOM UTSÄTTS FÖR DET RASISTIS-
KA PÅHOPPET en stark inverkan, budskapet 
är tydlig: jag står på samma sida som den du 
skriker åt. Att stå bredvid den utsatta ger ock-
så denne och resten av personerna i 
närheten en signal om att rasisten
ensam får stå för sina handlingar.

6. Om situationen inte är för hotfull, INGRIP
GENOM ATT SÄGA EMOT – lugnt och sakligt.
Det ger en tydlig signal till alla närvarande:
rasism är inte ok och ingen behöver stå ut 
med det. En annan effektiv metod är att upp-
repa det rasistiska budskapet: ”Du frågade 
mitt barn om banan är gott. Det lät som ett 
rasistiskt uttalande, i så fall är det fel.”

7. Var inte rädd för att misslyckas, DET VIKTI-
GASTE ÄR ATT DU GÖR NÅGOT. Om du råkar i 
en situation där rasism förekommer är
det bra att tala om saken med någon efteråt.
Tveka inte att ta upp saken med t.ex. någon
av de anställda inom din organisation.

8. Om du själv inte vågar reagera i situatio-
nen, VISA DIN MEDKÄNSLA MED OFFRET FÖR 
DET RASISTISKA PÅHOPPET, till exempel genom 
att stanna kvar efteråt och beklaga det som 
hänt. Om någon lyssnar lugnar det ner en 
människa som kanske blivit upprörd, samtidigt 
visar du att du inte tycker som rasisten.

9. GODKÄNN INTE ÖKNAMN. Exempel på
öknamn är ”neger”, ”ryssä” eller ”mustalai-
nen”. Användande av vissa öknamn kan också
vara straffbart enligt lagen om ärekränkning.

10. Om du utsätts för ett rasistiskt angrepp
via nätet eller via e-post – SPARA DÅ
MEDDELANDET MEN SVARA INTE PÅ DET. Be-
rätta också om meddelandet för din närmaste
anställda inom organisationen. Om meddelan-
det har en hotfull ton – gör polisanmälan.
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KALKKU-RESA 24.10.2015

Lördagen den 24.10 2015 kl. 11.00-16.30
Finlands Röda Kors logistikcentral i Kalkku, Tammerfors

Finlands Röda Kors internationella arbete

Vad händer med alla filtar, sockor och mössor som stickas och ges till Röda Korset?

Svaret får vi veta mera om under vårt studiebesök. Kom med på  höstsamling till Finlands Röda 
Kors logistikcentral i Kalkku, Tammerfors!

Röda Korsets höstsamling 2015
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KALKKU-RESA 24.10.2015

Program:

11.00 Ankomst till Kalkku, lunch

12.00 Guidad rundtur vid logistikcentralen,
 Tarja Huilla

13.30 Kaffe

14.00 Aktuellt från CB:s internationella katastrofhjälpsenhet
 Andreas von Weissenberg

15.30 Program öppet i skrivande stund

16.30 Hemfärd

Vi åker med buss från Österbotten ner till Tammerfors. Den preliminära buss- tidtabellen 
enligt följande:

05.00 Karleby busstation

06.00 Oravais ABC

06.45 Vasa resecenter

07.20 Pörtom, Pörteborg

08.00 Lappfjärd ABC

Priset för Kalkkubesöket inklusive mat, kaffe och transport är 30 euro/person. 

Anmälan kan göras elektroniskt via vår hemsida, www.rednet.rodakorset.fi/osterbotten.
Ni hittar evenemanget under fliken händelser. Det går även att anmäla sig via telefon eller 
e-post.

Sista anmälningsdag är den 9 Oktober 2015!

Förfrågningar och anmälningar till Andreas tel. 040 761 1977 eller e-post andreas.strandberg@
redcross.fi 
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UNGDOMSVERKSAMHETENSommarhälsningar från Ungdomslägret Archipelago 2015 ute på Mickelsörarna, 

... samt från Knattelägret ute vid Kronvik lägergård, Sundom.


